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آينده بينى منازعه خاورميانه و تغيير در توازن قدرت 
منطقه اى ايران و تركيه

ضياءالدين صبورى * 1
تاج الدين صالحيان * * 2

چكيده 
جمهورى اسالمى ايران و تركيه كه در منطقه مهم و راهبردى خاورميانه واقع 
هستند.  قابل تأملى  مشابهت هاى  و  قابل توجه  تاريخى  پيشينه  داراى  شده اند، 
بسيار  امپراتورى هاى  و  باستانى  تمدن هاى  داراى  كشور  دو  هر  اين كه  جمله  از 
نشيبى  و  فراز  پر  روابط  داراى  همواره  خود،  تاريِخ  طول  در  و  بوده  گسترده اى 
بوده اند كه گاه اين روابط، دوستانه و گاه با تعارض همراه بوده است. هردوكشور 
همواره خود را قدرِت برتر منطقه پنداشته و در اين راستا در عين برقرارى روابط 

حسنه، رقابت جدى نيز با هم داشته اند. 
پرسش اصلى اين مقاله اين است كه با توجه به اوضاع پيچيده خاورميانه، كه 
تغيير در توازن قدرت هاى فرامنطقه اى و منطقه اى را محتمل مى سازد، كدام يك 
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از دو كشوِر مدعِى قدرت منطقه اى، ايران و تركيه، براى ايفاى نقش يك قدرت 
برتر منطقه اى داراى وزن بيش تر و در شرايط مناسب ترى قرار خواهند داشت؟

مولفه هاى  بررسى  ضمن  تحليلى،  توصيفى-  روش  از  استفاده  با  نويسندگان، 
قدرت منطقه اى، به مقايسه موقعيت قدرت منطقه اى ج.ا.ايران و تركيه پرداخته 
از  فاصله گرفتن  با  جديداً  تركيه  اخير،  سال هاى  خالف  بر  كرده اند  استدالل  و 
سياست «صفركردن مشكالت با همسايگان»، به ايجاد تنش با همسايگان خود 
همانند سوريه رو آورده و از همين رو، احتمال تشديد برخوردها و تعارض با ساير 
قدرت هاى منطقه اى در آينده نزديك براى اين كشور محتمل و قابل پيش بينى 
تحقق  عدم  و  رويكرد  اين  پيش  از  بيش  تقويت  احتمال  به  توجه  با  لذا،  است. 
اهداف آمريكا در منطقه به عنوان پشتيبان تركيه و احتمال مداخالت مستقيم 
كنار  در  سوريه،  منازعه  صحنه  در  روسيه  جمله  از  منطقه اى  قدرت هاى  ساير 
افزايش جايگاه و نفوذ منطقه اى ايران، مقاله پيش بينى كرده  است كه در آينده 
با  مقايسه  مقام  در  منطقه اى،  برتر  قدرت  به عنوان  تركيه  نقش آفرينى  نزديك، 
ايران، با چالش مواجه شده و در مسير تنزل قرار خواهد گرفت و در مقابل، قدرت 

منطقه اى ايران رو به فزونى خواهد گذاشت.
واژه هاى كليدى: قدرت منطقه اى، خاورميانه، جمهورى اسالمى ايران، تركيه، 

منابع قدرت.
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مقدمه
در هر منطقه همواره دولت هايى تالش مى كنند به عنوان قدرت بزرگ منطقه اى مطرح 
شوند. قدرت بزرگ منطقه اى به دولتى گفته مى شود كه در يك سيستم منطقه اى عمل 
مى كند كه خود تحت تأثير سيستم جهانى مى باشد. افزايش قدرت كشورها در سطح 
منطقه براى آن ها تأثيرگذارى، گسترش حوزه نفوذ در ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى، 
اجتماعى و سياسى در مقياس هاى منطقه اى و جهانى و در نهايت منافع بيش تر را به همراه 

خواهد داشت.
 يكى از مناطق بسيار مهم جهان، منطقه خاورميانه است. اهميت اين منطقه از سوى 
قدرت ها و حتى ساير كشورهاى جهان باعث تالش كشورهاى خاورميانه براى كسب هرچه 
بيش تر قدرت در سطوح مختلف شده است. دو كشور جمهورى اسالمى ايران و تركيه در 
اين منطقة مهم و استراتژيك واقع شده اند كه با توجه به دارا بودن منابع و ويژگى هاى 
يك قدرت برتر منطقه اى، همواره در تالش بوده اند تا در قامت يك قدرت بزرگ منطقه اى 
به ايفاى نقش بپردازند. اين تالش به ويژه در سال هاى اخير باعث شده است كه دو كشور 
رقابت نزديكى با هم داشته باشند تا ضمن رسيدن به جايگاه برتر منطقه، بتوانند به رفع 

نيازهاى خود در عرصه هاى داخلى و ضرورت هاى سياست خارجى بپردازند. 
در اين مقاله درصدد پاسخ به اين سؤال هستيم كه با توجه به مالك ها و معيارهاى 
يك قدرت منطقه اى،كدام يك از اين دو كشور در شرايط فعلى نظام بين الملل، در جايگاه 
توصيفى-  روش  از  استفاده  با  مقاله  كند؟  عمل  موفق تر  مى تواند  منطقه اى  قدرت  يك 
تحليلى و با در نظر گرفتن تأثيرعوامل درونى و بيرونى، اين فرضيه را مورد آزمون قرار 
مى دهد كه با توجه به مقدورات و شرايط داخلى و نيز تحوالت اخير منطقه اى، به نظر 
مى رسد كشور تركيه در ايفاى نقش يك قدرت منطقه اى با چالش وموانع بيش ترى نسبت 

به جمهورى اسالمى ايران مواجه مى باشد.
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1- منطقه خاورميانه
قدرت منطقه اى1 مفهومى است كه بيش تر پس از پايان جنگ سرد مطرح و استفاده از آن 
براى تجزيه و تحليل امور بين الملل بسيار رايج شده است. در بيش تر موارد، كشورهايى 
به عنوان قدرت منطقه اى به شمار مى آيند كه از جمعيت بااليى در سطح منطقه برخوردار 
بوده و از توليد ناخالص بااليى بهره برده و نيز داراى نيروى نظامى متعارف قدرت مند باشند.
به عبارت ديگر، قدرت منطقه اى، قدرتى اقتصادى در منطقه اى معين است كه داراى 
نفوذ و ظرفيت منطقه اى و داراى عملكرد جهانى بوده، داراى جمعيت نسبتاً زياد و مساحت 
نسبتاً بزرگى مى باشد. بدين معنى كه محور تجارت و داد و ستد در حال رشد يك منطقه 
به حساب مى آيد و نقش بازيگر مهم در تجارت داخل منطقه را از نظر توسعه صنعتى و 

.(Koppel,2011:275) تكنولوژيك ايفا مى كند
و  است. «اشپيگل»  شده  گرفته  نظر  در  متفاوتى  تعاريف  منطق،ه اى  مفهوم  براى 
«كانتورى» معتقدند كه سياست بين الملل داراى سه سطح است: سطح جهانى، سطح 
منطقه اى و سطح ملى. آن ها چهار متغير الگويى را مطرح مى كنند كه بيان گر جريانات 
مختلف منطقه اى و متمايزكنندة آن ها از هم ديگر مى باشند؛ اول، ماهيت و سطح انسجام 
يا ميزان تشابه و يا مكمل بودن ويژگى هاى واحدهاى سياسى كه متمايل به هم گرايى 
هستند و ميزان مبادالت بين آن ها. دوم، ماهيت ارتباطات درون منطقه اى. سوم، سطح 
قدرت در سيستم تابعه و چهارم ساختار روابط درون منطقه اى. چنان كه مالحظه مى شود، 
آنان سيستم منطقه اى را در قالب هم گرايى تعريف مى كنند. از نظر آنان هر منطقه كه 
هم گرا شده سه بخش دارد؛ يكى بخش مركزى كه توجه اصلى سياست بين الملل در هر 
منطقه به آن معطوف است [قدرت منطقه اى]. ديگرى بخش حاشيه اى كه در سياست 
منطقه نقش جانبى دارند و نهايتاً سيستم مداخله گر كه گوياى نفوذ و شراكت كشورهاى 

.(Cantori and Spiegel, 1970:607) خارجى در امور منطقه است
را  معيار  پنج  هم ديگر،  از  منطقه اى  سيستم هاى  تمايز  به منظور  راست2»  «بروس 

مى كند: معرفى 
1) تجانس اجتماعى و فرهنگى، 2) ايستارهاى سياسى و رفتار خارجى، 3) نهادهاى 

1. Regional Power
2. Bruce Russett. 
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.(Katzenstein,1996:7) سياسى، 4) وابستگى متقابل اقتصادى، 5) هم جوارى جغرافيايى
از  و  هند  قاره  شبه  تا  آفريقا  شمال  از  پهناور  گستره اى  به  خاورميانه  اصطالح  اما 
قفقاز تا درياى سرخ و ماوراى آن اطالق مى شود كه 22 كشور با حدود 300 ميليون نفر 
جمعيت از نژادهاى مختلف را شامل مى شود. اين زيرسيستم، مجموعه اى از چند محيط 
جدا از هم شامل خليج فارس، شامات، مغرب و آسياى مركزى و قفقاز مى شود كه به علت 
هم گنى پديده هاى محيطى و تأثيرپذيرى از موضوعات و مسائل مشترك از قبيل منازعه يا 
صلح اعراب و اسرائيل، يك منطقه ژئوپليتيك يا يك محيط جغرافيايى سياسى را تشكيل 

مى دهد (دهشيرى، 1383: 83).
شايد بتوان گفت كه كم تر منطقه اى در جهان از جهت ارزش اقتصادى و استراتژيك 
خود به اندازه خاورميانه براى بازيگران مهم وجود دارد. از گذشته هاى بسيار دور تا دوران 
معاصر و به ويژه پس از جنگ سرد، نه تنها از اهميت اين منطقه كاسته نشده، بلكه بر ارزش 
استراتژيك و اقتصادى آن نيز افزوده شده است. به عبارت ديگر، اهميت جهانى خاورميانه 
به دليل نقش محورى آن در اقتصاد سرمايه دارى، يعنى فراهم آوردن مواد خام مورد 
نياز چرخه هاى صنعت و توليد مى باشد. عالوه بر اين، مسائل ديگرى نيز در اين منطقه 
وجود دارد كه باعث شده است در دوره هاى مختلف، بازيگران عمده جهانى نسبت به آن 
بى تفاوت نباشند كه از آن جمله مى توان به وجود اسرائيل در اين منطقه و منازعة اعراب 
و اسرائيل در طى سال هاى قرن بيستم اشاره كرد. هم چنين اين منطقه مهد تمدن هاى 
بزرگ، محل ظهور پيامبران الهى و وجود نژادها و قوميت هاى مختلف مى باشد كه بر 
اهميت خاورميانه مى افزايد. بنابراين خاورميانه به دليل موقعيت ژئوپليتيك و وجود ذخاير 
انرژى، منابع اقتصادى و نيز حوزه هاى تمدنى و ايدئولوژيكى همواره محل تالقى منافع و 

منازعه ميان قدرت ها ى جهانى و منطقه اى بوده است.

2. مدعيان قدرت منطقه اى در خاورميانه
براى تبديل شدن كشورها به بازيگران تأثير گذار(يك قدرت منطقه اى) در يك منطقه 
شرايط و لوازمى نياز است كه كشورها در صورت دارا بودن آن ها مى توانند جزو قدرت ها 
ى منطقه اى محسوب شوند. «مارتين بك» معتقد است كشورها در صورتى مى توانند 
در زمره قدرت ها ى منطقه اى قرار گيرند كه قابليت ها و توانايى هاى خاصى را داشته 
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باشند. اين توانايى ها و قابليت ها مى تواند نظامى، اقتصادى، جمعيتى، سياسى و ايدئولوژيك 
.(Back, 2006:3-5)باشد

از بين كشورهاى خاورميانه، امروزه چند كشور وجود دارند كه مى توانند همه يا 
بخشى از توانايى ها و قابليت هاى فوق الذكر را جهت ايفاى نقش منطقه اى داشته باشند. اين 
كشورها عبارتند از ايران، تركيه، مصر و عربستان. اين كشورها هر كدام به نوعى مى توانند 
مدعى باشند كه قدرت منطقه اى به شمار مى آيند؛ اما از بين آن ها به نظر مى رسد ايران 
و تركيه شرايط مناسب ترى نسبت به ديگر كشورهاى منطقه جهت قرار گرفتن در جايگاه 

برتر منطقه برخوردار باشند.     
جمهورى اسالمى ايران با توجه به ماهيت ايدئولوژيك نظام و توان و پتانسيل فراوان 
از جمله ويژگى هاى تاريخى و تمدنى جمعيتى، سرزمينى، اقتصادى و موقعيت خاص 
ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك آن در خاورميانه به طور طبيعى تمايل دارد كه به قدرت اول 
منطقه تبديل شود تا راحت تر بتواند به اهداف خود، از جمله اهداف ايدئولوژيك، جلوگيرى 
از نفوذ دشمنان و نهايتاً تبديل شدن به عنوان مدل و الگوى اصلى كشورهاى منطقه، دست 
پيدا كند. به خصوص ژئوپليتيك شيعه و تأثير گذارى عميق ايران بر شيعيان خاورميانه - با 
توجه به جمعيت شيعه اى كه در منطقه سكونت دارند و در برخى كشورها نيز اكثريت 
جمعيت را در اختيار دارند - شرايط امروزى براى دست يابى ايران به يك موقعيت برتر از 

 .(Cetinasaya, 2007:162-163) هر زمان ديگرى مناسب تر است
از نظر نظامى نيز با توجه به تحريم ها و تهديدهاى منطقه اى و بين المللى نسبت به 
ايران در سال هاى اخير، بديهى است نمى توان انتظار داشت كه اين كشور نسبت به اين 
اقدامات بى اعتنا باشد و كامًال آشكار است كه به منظور جبران منابع و دفع عقاليى تهديدها 
و خنثى سازى تحريم ها، تالش خود را معطوف صنايع داخلى خود كرده و با كمك روس ها 
و چينى ها، موفق به كسب قابليت هاى الزم براى توليد زيردريايى، هواپيماهاى جنگى، 
تانك، موشك و ادوات توپخانه اى شود (Jim, 2005:195) و همين امر باعث شده كه ايران 

در منطقه از نظر نظامى نيز در جايگاه برترى نسبت به ديگر كشورها قرارگيرد.
تركيه هم همواره تالش كرده است خود را به عنوان قدرت منطقه اى در مناطق مختلف 
از جمله آسياى مركزى و قفقاز، بالكان، خاورميانه و حوزه مديترانه نشان دهد. اين كشور به 
واسطة پيشينه تاريخى، جمعيت نسبتاً زياد، ارتش مدرن و عضويت در سازمان هاى مهمى 
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هم چون ناتو و در مجموع موقعيت ژئوپليتيك و راهبردى در صدد ايفاى نقش منطقه اى 
خود بوده است. هر چند كه تركيه در دوره پس از يازده سپتامبر 2001 تاكنون با حمايت 
غرب تالش كرده است تا خود را به عنوان يك قدرت منطقه اى بى آزار و داراى نقشى 
 ،(2007:17 ,Onis)سازنده درمنطقه نشان دهد و به عنوان يك قدرت زورگو مطرح نباشد
اما همواره در صدد بوده است تا با ارائه مدل حكومتى دموكراتيك و هم سو با غرب، خود را 
به عنوان الگويى مناسب براى جهان اسالم و باالتر از ساير قدرت ها ى منطقه از جمله ايران، 
مصر و عربستان نشان دهد. به هر حال، دو كشور ايران و تركيه در تالش هستند كه خود را 
به عنوان يك مدل براى توسعه اقتصادى و بسط دموكراسى براى كشورهاى منطقه معرفى 
نمايند. بنابراين، موضوع مقايسه دو كشور مهم منطقه خاورميانه، يعنى ايران و تركيه 
به ويژه در سال هاى اخير يعنى از زمان روى كار آمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، 
هميشه از موضوعات مهم براى سياست مداران و به خصوص محافل دانشگاهى بوده است.

3. ويژگى ها و مؤلفه هاى قدرت منطقه اى 
بسيارى از انديشمندان حوزه سياست بين الملل در خصوص ويژگى ها و مولفه هاى قدرت 
منطقه اى به اظهارنظر پرداخته اند؛ «مارتين بك» ويژگى هاى قدرت منطقه اى را اين گونه 
ذكر مى كند: "قرار داشتن در يك منطقه مشخص و تعريف شده با داشتن هويتى قابل 
شناسايى معين، داشتن ادعاى يك قدرت منطقه اى از خود، اعمال نفوذ قاطع ايدئولوژيك 
در سطح جغرافيايى منطقه، داشتن توانايى هاى نسبتاً بزرگ نظامى، اقتصادى، جمعيتى، 
امنيت  ايجاد  منطقه،  در  خود  هماهنگى  و  انسجام  يك  ايجاد  ايدئولوژيك،  و  سياسى 
منطقه اى در يك سطح باال، داشتن احترام از طرف ديگر قدرت ها ى منطقه و قدرت ها ى 
دورتر به عنوان يك قدرت منطقه اى، ايجاد حلقه اتصال مناسب بين منطقه و ديگر نقاط 

.(Beck, 2006:2) "جهان
«گلِدنهوز» هم شاخصه هاى متعددى را براى قدرت منطقه اى بيان كرده است كه 
برخى از ويژگى هاى آن عبارتند از اين كه قدرت منطقه اى داراى برترى مادى- عمدتاً 
اقتصادى، برترى جمعيتى و نظامى- است كه آن را به يك كشور قوى در منطقه تبديل 
مى كند؛ قدرت منطقه اى حلقه اتصال با ديگر كشورها در منطقه از نظر سياسى، اقتصادى و 
فرهنگى به شمار مى آيد؛ يك قدرت منطقه اى داراى سطحى باالتر از نظر توسعه اقتصادى 
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و وضع ثروت اقتصادى نسبت به ديگر كشورهاى منطقه مى باشد؛ جدا از منابع مادى، يك 
قدرت منطقه اى معموالً داراى منابع فكرى و عقيدتى نيز مى باشد كه شامل ارزش هاى 
اجتماعى و سياسى، جاذبه و نفوذ فرهنگى، كيفيت رهبرى سياسى در داخل و اعتبار 

.(Geldenhuys, 2008:2-3) ديپلماتيك در خارج مى باشد
«بالدوين» نيز مولفه هاى قدرت منطقه اى را داراى ابعاد متعددى از جمله حوزه هاى 
مختلف قدرت، قلمرو نفوذ، اهميت، وزن و قابليت بازيگر، پرداخت هزينه و استفاده از 

.(Baldwin, 2002: 178-179) ابزارها و روش هاى مختلف اعمال قدرت برمى شمرد
اما از بين انديشمندانى كه در مورد قدرت منطقه اى پژوهش انجام داده اند، به نظر 
مى رسد «دانيل فلمز» به صورت جامع ترى به اين موضوع پرداخته است. مؤلفه هايى كه 
فلمز براى يك قدرت منطقه اى ذكر مى كند مى توان گفت تاحدودى كامل تر از ديگران 
مى باشد. بنابراين، جهت مقايسه مؤلفه هاى قدرت بين دو كشور جمهورى اسالمى ايران و 

تركيه معيارهاى بيان شده توسط دانيل فلمز را مبناى ارزيابى قرار خواهيم داد.
فلمز براى وجود يك قدرت منطقه اى چهار معيار اساسى را ذكر مى كند كه ضمن 
بيان آن ها به مقايسه دو كشور ايران و تركيه براساس آن ها مى پردازيم. اين معيارها عبارتند 
از: تدوين طرح ادعاى رهبرى، دارا بودن منابع ضرورى قدرت، استفاده مناسب از ابزارهاى 

.(Flemes,2007:11) سياست خارجى و پذيرش نقش رهبرى توسط دولت هاى ثالث

الف) تدوين طرح ادعاى رهبرى1
اولين پيش شرط الزم براى هر قدرت منطقه اى يا هر قدرتى كه در پى ايفاى نقش رهبرى 
منطقه است، اين است كه دولت مدعى به اشكال مختلف، قابليت و تمايل خود را براى 
ايفاى چنين نقشى به نمايش بگذارد. دولت مدعى بايد فعاالنه در دو عرصه اى كه اهميت 
اساسى دارد، وارد شود. اين دو عرصه عبارتند از اقتصاد و امنيت. دولت مدعى بايد نشان 
دهد كه ثبات و امنيت منطقه برايش مهم است و در اين راستا حاضر است براى ايجاد 
نهادهاى الزم به صورت فعال تالش كند. به عبارت ديگر، قدرت منطقه اى بايد به طور 
خيرخواهانه نشان دهد كه آماده رهبرى تثبيت امنيت و رشد اقتصادى كشورهاى منطقه 
است. هر چه ساز  و كارهاى توجيه كننده موقعيت قدرت منطقه اى قابل پذيرش تر باشد 

1. - Formulation of the claim to leadership
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و بتواند رضايت بيش ترى جلب كند، به طورطبيعى قلمرو نفوذش گسترده تر خواهد شد 
.(Flemes,2007:12)

ب) دارا بودن منابع ضرورى قدرت1
منابع قدرت به دو دسته مادى و معنوى تقسيم مى شوند. منابع مادى قدرت كه به آن 
قدرت سخت نيز گفته مى شود، در ابتدا توان نظامى را به ذهن متبادر مى سازد . اما توان 
نظامى خود متأثر از منابع مهم ترى هم چون توانايى اقتصادى، قابليت هاى علمى- فنى، 
شرايط جمعيت شناختى و ويژگى هاى جغرافيايى مى باشد كه توان اقتصادى از جايگاه 
ويژه و مهم ترى برخوردار است. اما با اين وجود، «مرشايمر» معتقد است، قدرت كارآمد 
دولت در نهايت عبارت است از عملكرد نيروهاى نظامى آن در مقايسه با نيروهاى نظامى 
كشور رقيب. البته او مى پذيرد كه رابطة نزديكى بين قدرت نظامى و آن چه وى «قدرت 
پنهان2» مى خواند وجود دارد و در واقع مبتنى بر «ميزان ثروت و جمعيت» يك كشور 

.(Mearsheimer,2001:55) است 
اما در مجموع شايد بتوان گفت آن چه منابع مادى قدرت يا همان قدرت سخت 
خوانده مى شود، عبارت است از توانايى هاى نظامى، اقتصادى، قابليت هاى فنى- عملى، 
جمعيت، ويژگى هاى جغرافيايى و ميزان رشد و توسعه يك كشور. اما منابع و يا آن چه 
قدرت نرم گفته مى شود، مربوط مى شود به متغيرهايى هم چون تاريخ و تمدن، مشروعيت 
و ثبات سياسى، فرهنگ سياسى و اجتماعى حاكم بر كشور، ايدئولوژى، پرستيژ و اعتبار. 
«جوزف ناى» قدرت نرم را به غير از قدرت سخت تعريف مى كند و آن را توانايى در به 
دست آوردن آن چه مى خواهيد به واسطه كشش و جذبه مى داند و نه به صورت اجبار و يا 
پرداخت هزينه (Nye,2004:5). در واقع قدرت نرم، جذب كننده است و از لحاظ منابع نيز، 
منابع قدرت نرم همه دارايى هايى هستند كه چنين جذابيتى را توليد مى كنند كه مى تواند 
 .(Grant, 2006: 29-30)شامل فرهنگ، ارزش ها، رهبرى، ايدئولوژى، پرستيژ و غيره باشد
كشورى كه در پى اعمال قدرت بر ديگران مى باشد، بايد بتواند به اعمال قدرت خود 
مشروعيت بخشد. براى به دست آوردن اين مشروعيت، منابع مادى به تنهايى كافى نيست، 

1.- Possession of the necessary power resources.
2. - Latent power
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بلكه سياست هاى چنين دولتى به طرز معنادارى بايد شامل مضامين اخالقى و فرهنگى 
جذاب باشد. در واقع، بايد به ديگران اطمينان داده شود كه نظمى كه به دنبال آن هستيم، 
عادالنه و به ويژه مبتنى بر منافع همگانى است. در واقع ارزش ها و هنجارهاى فرهنگى بايد 
به گونه اى معرفى شوند كه براى ديگران قابل قبول و معتبر تلقى شوند. بنابراين در مجموع، 
منابع ضرورى قدرت براى يك قدرت منطقه اى هم شامل منابع مادى و هم شامل منابع 

غيرمادى و يا به تعبيرى شامل قدرت سخت و قدرت نرم مى شود.

ج) استفاده مناسب از ابزارهاى سياست خارجى1
جهت تحقق اهداف و تأمين منافع، دولت ها از ابزارهاى گوناگونى استفاده مى كنند. استفاده 
مناسب از منابع مادى و غير مادى قدرت، در دست يابى به اهداف تأثير به سزايى دارد. منابع 
و توانايى هاى مختلف يك قدرت منطقه اى مى تواند عامل اصلى استفاده از انواع ابزارها 
باشد. اين ابزارها طيف گسترده اى را شامل مى شوند كه در يك طرف آن اجبار2 و در طرف 

ديگر آن ترغيب3 قرار دارد.
اين ابزارها جدا از هم ديگر نيستند، بلكه مكّمل هم به شمار مى آيند. ابزارهاى مادى 
در زمرة قدرت سخت هستند كه شامل منابع اقتصادى و نظامى مى باشند. از ابزارهاى 
اقتصادى مى توان به سرمايه گزارى خارجى، تجارت و اعطاى كمك ها اشاره كرد كه دولت 
به كارگيرنده با كاهش يا افزايش آن ها در مورد كشورهاى هدف، آن ها را به همراهى با 
خود ترغيب مى كند. ابزارهاى نظامى هم شامل استفاده مستقيم اجبار نظامى يا روش هاى 
غيرمستقيم از جمله تهديد، حمايت از دشمنان دولت يا دولت هاى خاص مى باشد كه به 
دست يابى به خواسته ها كمك مى كند (Flemes,2007:14). ابزاهاى غيرمادى هم شامل 
ابزارهاى مختلفى از جمله ارزش هاى اجتماعى، فرهنگى و سياسى، حقانيت و نفوذ معنوى 
مى باشد كه مى تواند به عنوان پتانسيلى جهت كمك به تقويت جايگاه قدرت منطقه اى 

.(Grant and Koehane,2005:37) قلمداد شود
در  كه  مى آيند  حساب  به  غيرمادى  ابزارهاى  جمله  از  نيز  نهادى  ابزارهاى 
هرچند  مى يابند.  اهميت  غيررسمى  و  رسمى  رويه هاى  و  قواعد  و  هنجارها  آن، 
1. Employment Of Foreign Policy Instruments.
2. coercion
3.persuasion
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نئورئاليست ها معتقدند نهادهاى بين المللى آلت دست قدرت ها ى بزرگ هستند و 
تأثير حاشيه اى بر رفتار بازيگران دارند (Woltz,1981;Mearsheimer,1990)، اما در 
هر حال، عامل مهمى در رسيدن قدرت ها به اهداف خود به شمار مى آيند. در واقع 
مى توان گفت ميزان نفوذ در نهادها يكى از معيارهاى اصلى ارزيابى قدرت ها قلمداد 
مى شود. به طوركلى به كارگيرى ابزارهاى سياست خارجى از جمله حربه اقتصادى 
و نظامى، ديپلماسى، حربه فرهنگى، ابزارهاى نهادى، نقش مهمى در دست يابى به 

اهداف ايفا مى كند.

د. پذيرش نقش رهبرى توسط دولت هاى ثالث1 
براى  تر،  ضعيف  و  رده  هم  قدرت مند،  دولت هاى  از  اعم  ثالث  دولت هاى  پذيرش 
تثبيت موقعيت و نقش هر دولت الزم و ضرورى است. استقبال ابر قدرت ها و قدرت هاى 
بزرگ داراى نفوذ در منطقه، براى تبديل هر دولت به قدرت منطقه اى الزم است. در واقع 
در جهان امروز، پذيرش باالرفتن موقعيت قدرت هر دولت توسط ديگران، رفتار مسئوالنه 
آن دولت را ايجاب مى كند. اين مسأله به ويژه در خصوص همسايگان منطقه اى قدرت 
منطقه اى نوظهور داراى ضرورت خاصى مى باشد، به اين دليل كه اعمال قدرت و رهبرى 
آن در اصل متوجه دولت هاى منطقه خواهد بود و اگر آن ها پذيراى قدرت جديد نباشند، 
مى توانند با كمك و حمايت قدرت هاى فرا منطقه اى بر جايگاه قدرت منطقه اى جديد 

.(Flemes,2007:17-18) خدشه وارد كنند
عالوه بر دولت هاى منطقه اى، قدرت هاى جهانى و به ويژه هژمون نيز بايد به نوعى به 
منطقه اى شدن يك دولت رضايت دهند. در واقع ارتقاء يك كشور هم در سطح منطقه و 
هم در سطح جهانى نيازمند نوعى تفاهم مى باشد و در چارچوب چنين تفاهمى ديگران به 
ارتقاء جايگاه قدرت يك دولت راضى مى شوند. در غيراين صورت، كشور مدعى بايد قدرت 
خود را به گونه اى افزايش دهد كه بتواند خود را بر ديگران تحميل كند، يعنى دولت هاى 

ثالث چاره اى جز پذيرش آن را نداشته باشند.

1. .Acceptance of the leadership role by third states
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4. بررسى جايگاه ج. ا. ا و تركيه مطابق ويژگى هاى قدرت منطقه اى دانيل فلمز
الف) جمهورى اسالمى ايران

با توجه به ويژگى هاى چهارگانه بيان شده توسط «دانيل فلمز» به ارزيابى جايگاه جمهورى 
اسالمى ايران مى پردازيم؛ اول تدوين طرح ادعاى رهبرى، همان گونه كه پيش تر عنوان شد، 
جمهورى اسالمى ايران به دليل موقعيت ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك، جمعيت نسبتاً زياد، 
سرزمين پهناور و هم چنين قدرت تمدنى و تاريخى خود، به طور  طبيعى ادعاى بودن قدرت برتر 
در سطح منطقه را دارد. توجه به اسناد فرادستى و راهبردهاى استراتژيك جمهورى اسالمى 
ايران نيز اين تمايل به قرار گرفتن در موضع قدرت برتر منطقه اى را به خوبى نشان مى دهد.

اين خواست در جهت گيرى هاى سياست خارجى، ديدگاه ها و شعارهاى رهبران، 
برخى از اصول سياست خارجى مطرح در قانون اساسى، ديدگاه صدور انقالب و سند 
چشم انداز بيست ساله به روشنى آمده است. سند چشم انداز بيست ساله مقرر مى دارد كه 
«ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، 
با هويت اسالمى و انقالبى، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط 
بين الملل»، هم چنين در اين سند آمده است كه در سال 1404 ايران كشورى «دست 
يافته به جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه آسياى جنوب غربى (شامل 
آسياى ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه) و داراى تعامل فعال با اقتصاد جهانى» 
تعريف شده است (سند چشم انداز www.iran1404.com). همين امر به روشنى نمايان گر 

تدوين طرح ادعاى رهبرى منطقه در نزد دولت مردان جمهورى اسالمى ايران است.
از نظر امنيتى نيز در منطقه خاورميانه نظام امنيتى فراگير و پايدار شكل نگرفته 
است. عدم شكل گيرى نظام امنيتى فراگير و پايدار و تداوم ناامنى و بى ثباتى در خاورميانه 
با عوامل متعددى در ارتباط است كه از آن جمله مى توان به موقعيت ژئوپليتيك خاورميانه 
و منابع عظيم نفت و گاز و در نتيجه تقويت حضور قدرت هاى فرا منطقه اى در اين منطقه؛ 
افراط گرايى، تنش هاى قومى، فرقه اى و تروريسم، دولت هاى ضعيف و شكننده و در مجموع 

عدم اعتماد بازيگران منطقه اى به يكديگر اشاره كرد.
همين امر باعث شده است كه هيچ كدام از ساختارهاى امنيت منطقه اى از جمله دفاع 
جمعى، امنيت دسته جمعى، امنيت هم نوا، امنيت مشترك، امنيت فراگير و امنيت مبتنى 
بر هم كارى (اسنايدر، 1380: 280) در اين منطقه حاكم نباشد. جمهورى اسالمى ايران 
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تنها با برخى از كشورهاى منطقه قراردادهاى امنيتى دو جانبه را امضا كرده است. با اين 
حال، جمهورى اسالمى ايران همواره تالش كرده است كه حضور نيروهاى فرامنطقه اى را 
عامل ناامنى در منطقه عنوان كند و در چارچوب محدود ساختن نفوذ و نقش قدرت هاى 
فرامنطقه اى در نظام امنيتى منطقه و به منظور كمك به ايجاد نظام امنيتى بومى از هيچ 

كوششى فروگذار نكند. 
دومين ويژگى، دارا بودن منابع ضرورى قدرت مى باشد. جمهورى اسالمى ايران از 
جمله كشورهايى است كه به علت ويژگى هاى خاص جغرافيايى، جمعيتى و كليه منابع مادى 
و غيرمادى از جايگاه ممتازى در اين خصوص برخوردار است. از نظر منابع مادى قدرت، 
باال، سطح توسعه اقتصادى-  وضعيت حساس جغرافيايى، منابع طبيعى، جمعيت نسبتاً 
تكنولوژيك و توان نظامى، جمهورى اسالمى ايران را به صورت يك قدرت منطقه اى تأثيرگذار 
در سطح جهانى و منطقه اى تبديل كرده است. موقعيت ژئوپلتيك ايران و برخوردارى از 
موقعيت راهبردى، دريايى، زمينى و تنگه اى بسيار مهم و قرارگرفتن در منطقه اى حساس و 
ژئواكونوميك، ايران را در زمره كشورهاى مهم منطقه اى و بين المللى قرار داده است. ايران 
هم چنين داراى ذخاير عظيم نفت و گاز است. از نظر منابع شناخته شده نفت در رتبه سوم 
جهان و از نظر ذخاير گاز طبيعى در جايگاه دوم دنيا قرار دارد. عالوه بر اين، معادن و ذخاير 
معدنى بسيار مهم، ايران را كشورى ثروت مند و قدرت مند كرده است. جمهورى اسالمى 
ايران هم چنين به دليل حضور قدرت هاى فرامنطقه اى و به ويژه پس از اشغال دو همسايه 
ايران يعنى افغانستان و عراق، جهت تأمين امنيت خود تالش كرده است از نظر نظامى در 
آمادگى كامل به سر ببرد و به همين دليل، در جهت ارتقاى سطح كمى و كيفى آمادگى 
نظامى خود به ويژه در سايه تحريم هاى اقتصادى و نظامى، در بسيارى از جهات از جمله در 
ساخت هواپيماهاى جنگنده و بدون سرنشين و به ويژه پيش رفته اى عظيم در صنايع موشكى 

جزو قدرت هاى برتر منطقه و حتى جهان به شمار مى رود.
فهرست فراينده و رو به رشد موشك هاى بالستيك دوربُرد ايران و دست يابى آن به 
موشك هاى كروز ضّدكشتى، قابليت هايى را براى ارتقاء و افزايش ابزار قدرت آن فراهم 
كرده است. تهران موشك هاى متعارف خود را بخش اصلى راهبرد خود براى بازدارندگى و 
در صورت لزوم، انتقام و تالفى در برابر نيروهاى حاضر در منطقه از جمله نيروهاى اياالت 

متحده تلقى مى كند (نگروپونته و همكاران، 1390: 200).
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دست يابى ايران به تكنولوژى و دانش صلح آميز و چرخه سوخت هسته اى نيز نشان 
دهنده اين حقيقت است كه جمهورى اسالمى ايران در عرصه فناورى هاى پيش رفته نيز از 
توانايى هاى بسياربااليى برخوردار است. از نظر اقتصادى نيز اگر چه رشد اقتصادى ايران در 
سال هاى اخير تحت الشعاع تحريم هاى اقتصادى قرار گرفته است، اما به دليل وجود منابع غنى 
رو زمينى و زيرزمينى، ايران داراى پتانسيل هاى بسيار بااليى در زمينه اقتصادى مى باشد. ايران 
در سال هاى اخير در مرزهاى دانش روز جهان حركت كرده و پيش رفت هاى اين كشور در نانو 
تكنولوژى، سلول هاى بنيادين و چرخه سوخت هسته اى از جمله اين پيشرفت ها بوده است. 
گفتمان انقالب اسالمى هم توانست بسيارى از مردم و جنبش هاى آزادى طلبانه را 
تحت تأثير قرار دهد، به علت اين كه بر اخالق تأكيد داشته و از توان جذب كننده بااليى 
برخوردار است و مى تواند از طريق ديپلماسى عمومى، قدرت نرم ايران را تقويت كند 

.(Sharp,2005:115)
به طور كلى، نظام جمهورى اسالمى ايران به صورت بالقوه بسيارى از ابزارهاى قدرت 
نرم يك تمدن عظيم ايرانى- اسالمى را داراست و در سه دهه گذشته برخى از آن ها را 
تعريف و مورد بهره بردارى قرار داده است. در مجموع مى توان منابع قدرت نرم ايران را در 

موارد زير خالصه نمود:

é تمدن و فرهنگ ايرانى 
از آنجا كه ايران يكى از كشورهايى است كه داراى تمدن چند هزار ساله است، از پشتوانه 
مناسب هويتى در داخل و در خارج، يعنى آن چه حوزه تمدنى ايرانى به شمار مى رود، 
برخوردار است. در اين مورد مى توان به مهم ترين آيين كهن ايرانى از جمله «نوروز» اشاره 
كرد كه مهم ترين جشن ايرانيان و برخى كشورهايى است كه ريشه مشترك فرهنگى با 

ايران دارند.

é اسالم و شيعه
مؤلفه ديگرى كه به صورت بالقوه از عوامل مهم در افزايش قدرت نرم ايران است، عامل 
ارزش هاى اسالمى و شيعى است. بعد از ورود اسالم به ايران و پذيرش آن توسط ايرانيان 
و تلفيق عناصر سازنده و مثبت فرهنگ ملى با آن، فرهنگ و هويت تازه اى به نام فرهنگ 
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ايرانى- اسالمى خلق شد كه همواره از عناصر اصلى قدرت جمهورى اسالمى ايران به شمار 
مى آيد. مؤلفه تشيع و ارتباط با شيعيان جهان از جمله توانمندى هاى ايران در عرصه قدرت 
نرم است كه ميزان نفوذ ايران در كشورهاى شيعه نشين را به وضوح مى توان مشاهده كرد.

( جهت آشنايى بيش تر، رك به: صبورى و صالحيان، 1392: صص 178-180)

é رفتار سياسى و پرستيژ
سياست هاى اتخاذ شده توسط يك دولت، يكى ديگر از عوامل مؤثر در قدرت نرم محسوب 
مى شود. ايجاد جذابيت و نشان دادن چهره اى توانا از يك كشور در داخل و تقويت اين 
باور در ميان مردم يك كشور، مستقيماً در ايجاد وجهه بين المللى و ايجاد جذابيت براى 
مخاطبان خارجى تأثير دارد (داد انديش و احدى، 1390: 156-155). رفتار يكسان و 
مستمر جمهورى اسالمى ايران در حمايت از نهضت هاى آزادى بخش، مسلمانان جهان و 
مبارزه با استكبار و تسليم نشدن در برابر خواسته هاى نامشروع آن ها در طول 35 سال 
عمر جمهورى اسالمى ايران به اين كشور وجهه اى خاص در بين ملت هاى آزاده جهان 
بخشيده است كه بخش مهمى از قدرت و نفوذ جمهورى اسالمى ايران به حساب مى آيد.

سومين ويژگى، استفاده مناسب از ابزارهاى سياست خارجى مى باشد. داشتن منابع 
ضرورى قدرت، اعم از مادى و غيرمادى يك وجه قدرت است؛ به كارگيرى مناسب اين 
منابع وجه ديگر آن به حساب مى آيد. همان گونه كه پيش تر عنوان شد، جمهورى اسالمى 
ايران منابع ضرورى قدرت را در خود داراست و بالقوه مى تواند يكى از قدرت ها باشد. كما  
اين كه هم اكنون نيز يكى از قدرت هاى برتر منطقه خاورميانه محسوب مى شود. توانايى 
به كارگيرى منابع در جنبه هاى مختلف مى تواند در افزايش قدرت هر كشور كمك شايانى 
بكند. جمهورى اسالمى ايران با حمايت و پشتيبانى غيرمستقيم نظامى از دوستان خود 
در منطقه به خوبى استفاده از قدرت نظامى را به نمايش گذاشته است. حمايت از حزب 
اهللا لبنان، سوريه و حماس نمونه بارز آن مى باشد. انجام مانورهاى گوناگون آبى و خاكى و 
نمايش قدرت نظامى و دفاعى خود، نمونه ديگر از آن مى باشد. از نظر اقتصادى نيز به رغم 
اتخاذ برخى سياست هاى نامناسب و هم چنين وجود تحريم هاى بين المللى و در پى آن 
پديد آمدن ركود تورمى در سال هاى اخير، اما بايد گفت جمهورى اسالمى ايران به واسطه 
وجود منابع غنى نفت و گاز و ساير معادن، با اتخاذ سياست هاى مناسب، بدون شك 
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مى تواند يكى از قطب هاى اقتصادى منطقه به حساب آيد. توسعه اقتصادى در صورتى كه 
بتواند به جايگاه قابل قبولى برسد، به واسطه پشتيبانى از ساير حوزه ها، مى تواند به عنوان 
قدرت نرم نيز عمل كند. در واقع، هنگامى كه موقعيت هاى اقتصادى به عنوان الگو و منبع 
الهامى براى سايرين قرار گيرد، مى تواند به عنوان يكى از منابع افزايش قدرت نرم به شمار 
آيد، چرا كه باعث نمايش تصويرى موفق و جذاب از انقالب اسالمى در داخل و خارج 

مى گردد.
از جنبه قدرت نرم نيز جمهورى اسالمى ايران به واسطه وجود تمدن و فرهنگ چند 
هزار ساله داراى حوزه تمدنى ايرانى وسيعى است كه مى تواند با تكيه بر آن تأثير به سزايى 
در منطقه داشته باشد. تقويت عناصر تمدنى هم چون اسطوره ها، آيين كهن، زبان و فرهنگ 
به ويژه در مناطقى كه در حوزه تمدنى ايران قرار دارند، مى تواند موجب همبستگى ميان 
مردمان اين مناطق شود كه اين امر در سال هاى اخير مورد تأكيد بوده است كه نمونه آن 
ثبت آيين كهن نوروز و بزرگداشت آن با حضور كشورهاى پارسى زبان منطقه بوده است. 
هم چنين ايجاد ارتباط فرهنگى كشورهاى منطقه به ويژه در آسياى ميانه، كه بخشى از 
حوزه تمدنى پارسى به شمار مى آيند، مى تواند به عمق استراتژيك فرهنگى ايران كمك 
قابل توجهى كند. در همين راستا، هم اكنون نيز بالغ بر 16 هزار دانشجوى خارجى در 
حال تحصيل در ايران هستند كه به واسطه ايجاد تسهيالت مناسب مى تواند اين ارتباطات 

مستحكم تر شود (دادانديش و احدى، 1390: 154-161).
اسالم و تشيع بخش ديگرى از هويت ايرانى ها به شمار مى رود كه در افزايش قدرت 
نرم ايران بسيار مؤثر بوده است. بى شك عامل ارزش هاى اسالمى و شيعى در ارتباط با 
شيعيان منطقه از جمله توان مندى هاى ايران در عرصه قدرت نرم است. قرابت و نزديكى 
از  بخشى  تنها  بحرين  و  لبنان  و  سوريه  تا  عراق  از  ايران  اسالمى  جمهورى  با  شيعيان 
جلوه هاى قدرت نرم ايران به حساب مى آيد. تكيه بر مشتركات اسالمى باعث شده است كه 
حتى گروه هاى سنى ميانه رو از جمله حماس و در مقاطعى فتح در فلسطين نيز هم پيمان 
جمهورى اسالمى ايران محسوب شوند. حتى بسيارى از انقالبيون در كشورهاى سنى نشين 
از حمايت جمهورى اسالمى ايران برخوردار هستند. بنابراين، به طور كلى مى توان گفت كه 
جمهورى اسالمى ايران به رغم اين كه از جهات مختلف از طرف كشورهاى غربى و آمريكا 
در فشار مى باشد، اما توانسته است در منطقه به عنوان كنش گرى فعال نقش مهمى در 
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كليه مناسبات داشته باشد و از ابزارهاى سخت و نرم خود به خوبى بهره گيرد.
توسط  رهبرى  نقش  پذيرش  منطقه اى،  قدرت  مؤلفه هاى  از  ويژگى  چهارمين 
گفتمان  مهم  مؤلفه هاى  از  يكى  مى شود.  پرداخته  آن  به  كه  مى باشد  ثالث  دولت هاى 
انقالب اسالمى ايران، تجديدنظر طلبى آن در نظام بين الملل بوده است. جمهورى اسالمى 
ايران به عنوان نظام سياسى برآمده از انقالب، يكى از جلوه هاى صدور ارزش هاى انقالب 
در نظام بين الملل را طرح ديدگاه هاى خود درخصوص اصالح مناسبات جهانى و منطق 
حاكم بر نظام بين الملل مى داند. فلذا رويكردى انتقادى به نظام بين الملِل موجود داشته 
است. بنابراين، از منظر جمهورى اسالمى، نظام بين الملل مستقر و نظام بين الملل موجود، 

مطلوب نيست و بايد اصالح گردد (دهقانى فيروز آبادى و نورى، 1391: 123).
بنابراين، ايران جزو منتقدان نظام بين الملل بوده و ضمن ناعادالنه خواندن آن، در 
پى دگرگون كردن اين ساختار است. به همين دليل، نظام بين الملل و در رأس آن اياالت 
متحده در مواجهه با جمهورى اسالمى ايران قرار داشته و از بدو پيروزى انقالب اسالمى 
تاكنون سياست مهار ايران را در دستور كار خود قرار داده است. اغلب كشورهاى منطقه 
نيز كه وابسته به اياالت متحده هستند، دنباله رو سياست هاى كاخ سفيد بوده و بنابراين 
مخالف جمهورى اسالمى ايران محسوب مى شوند. انتشار اسناد «ويكى ليكس» نشان داد 
كه كشورهاى منطقه در فضاى نگرانى و تعارض نسبت به ايران قرار دارند (مصلى نژاد، 

.(54 :1391
در مجموع غرب و آمريكا تالش زيادى براى به انزوا كشيدن جمهورى اسالمى ايران 
در پى گرفت كه خرسندى كشورهاى وابسته آمريكا در منطقه در اين خصوص بر كسى 
پوشيده نبوده است. بنابراين، به نظر مى رسيد، كشورهاى منطقه به تبعيت از اياالت متحده 
به راحتى حاضر به پذيرش جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك قدرت برتر منطقه اى 
نباشند. اما با توافق هسته اى(البته در صورت اجرايى شدن) و سير تحوالت اخير منطقه 
به نظر مى رسد جمهورى اسالمى ايران تا حدودى موفق شده زمينه هاى پذيرش خود را 

به عنوان يك قدرت منطقه اى فراهم آورد .
از جمله مهم ترين عواملى كه باعث شده است جايگاه جمهورى اسالمى ايران در 

منطقه ارتقاء پيدا كند و به نوعى خود را بر منطقه تحميل كند، عبارتند از:
اول؛ توانايى ايران در جلوگيرى از سقوط حكومت سوريه و ايستادگى و تقويت محور 
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مقاومت در برابر محور غربى، عربى و اسرائيلى. دوم؛ موفقيت در متحد كردن شيعيان 
منطقه با مركزيت تهران و كمك به آن ها در مقابله موفق با گروه هاى تروريستى و تكفيرى، 
در كنار شكست طرح هاى منطقه اى آمريكا و متحدانش در منطقه از جمله در عراق، 
سوريه، لبنان و يمن. سوم؛ مذاكرات هسته اى و قرارگرفتن ايران در مقابل شش قدرت برتر 
جهان و در نهايت دست يابى به توافق هسته اى (البته در صورت اجرايى شدن) كه باعث شد 
توطئه امنيتى سازى جمهورى اسالمى ايران خنثى شود، ايران از بند فصل هفتم منشور 
ملل متحد رهايى يابد و در آستانه خالصى از تحريم هاى سخت بين المللى قرار گيرد، كه 
در مجموع اين توافق افزايش اعتبار و پرستيژ بين المللى ايران را در پى داشته و باعث شد 
از اين پس نقش جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك قدرت منطقه اى تأثيرگذار ناديده 

پنداشته نشود (رك به:صالحيان،1394)

ب) تركيه
با توجه به ويژگى هاى عنوان شده توسط «فلمز»، به ارزيابى جايگاه تركيه براساس اين 
مؤلفه ها مى پردازيم. اولين مؤلفه تدوين طرح ادعاى رهبرى است. تركيه در طول ساليان 
گذشته و به ويژه در دو دهه اخير همواره تالش كرده است خود را به عنوان يك قدرت 
منطقه اى كه در مناطق متعددى از جمله بالكان، آسياى مركزى و قفقاز، حوزه مديترانه و 
خاورميانه فعاليت دارد، نشان دهد و به انحاء مختلف خود را به عنوان يك قدرت منطقه اى 
و حتى فراتر نيز نشان دهد. اين كشور در سازمان هاى بين المللى و منطقه اى مختلف 
عضويت داشته و همواره سعى كرده است خود را به عنوان يكى از اعضاى تأثيرگذار اين 
سازمان ها معرفى كند. سازمان هايى از قبيل ناتو، سازمان هم كارى اقتصادى درياى سياه1، 
 Gareth M,) اكو2، سازمان هم كارى اسالمى3 نمونه هايى از اين سازمان ها محسوب مى شوند
2007:1). هم چنين تركيه پس از روى كارآمدن حزب عدالت و توسعه به دنبال تبديل شدن 

به الگويى براى نشان دادن سازش بين اسالم و دموكراسى است و بيش تر حركات اين 
كشور تالش براى اثبات و نمايش دادن امكان مدرنيزاسيون در اسالم سياسى به طرف 
مصالحه با اصول معتدل اسالم و استفاده از پتانسيل قدرت نرم اسالم براى تبديل شدن به 
1. BSEC
2. ECO
3. OIC
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يك مدل توسعه يافته معتدل براى جهان اسالم است. بر طبق اين استدالل، تركيه به دنبال 
ساختار  يك  برپاكردن  جهت  در  اسالم  و  دموكراتيك  نرم هاى  بين  سازش  نشان دادن 
در جهت تكامل اسالم سياسى است كه به وسيله اياالت متحده نيز به عنوان عالجى 
براى رشد اسالم راديكال در جهان در نظر گرفته شده است و آن ها بر تركيه به عنوان 
يك الگو براى ملت هاى مسلمان به عنوان يك كشور دموكراتيك، سكوالر، پيش رفته از 
نظر اقتصادى و هم گام با جهانى شدن و نزديك به كشورهاى اتحاديه اروپايى كه به طور 
تاريخى داراى وابستگى به نهادهاى غربى از جملهNATO، OSCE، OECD است، تمركز 
كرده اند(Altunisik, 2008:45). به هرحال، تركيه به خصوص در دوره پس از يازده سپتامبر 
2001 تاكنون با حمايت غرب تالش كرده است خود را به عنوان يك قدرت منطقه اى 

.(Onis, 2007:17) نشان دهد و نقشى فعال در منطقه داشته باشد
اين كشور با تعريف تازه اى از سياست خارجى كه تحت تأثير انديشه هاى «داوود 
اوغلو» از خود ارائه كرده توجه خويش را به خاورميانه معطوف ساخته است. «داوود اوغلو» 
در كتاب معروف خود با عنوان «عمق استراتژيك1» معتقد است كه تركيه جدا از متحدان 
يورو-آتالنتيك، در مركز دايره متحدالمركز سه ژئوپلتيك نشسته است: 1) بالكان، حوزه 
درياى سياه و قفقاز، 2) خاورميانه و شرق مديترانه، 3) خليج فارس، آفريقا و آسياى 
مركزى (Cohen, 2009:28). از نظر او، برخالف جنگ سرد كه تركيه قسمتى از دنياى 
غرب جهت مقابله با اتحاد جماهير شوروى سابق محسوب مى شد، اما در حال حاضر تركيه 
.(MeralandParis, 2010:80) در مركز انواع صورت هاى مختلف منطقه قرار گرفته است

از نظر داوود اوغلو، تركيه به عنوان حلقه اتصال و پل بين اروپاى غربى، بالكان، اروپاى 
شرقى، قفقاز و آسياى مركزى و خاورميانه است. وى معتقد است كه تركيه در اين زمينه 

.(BankandKaradag, 2012:12) بايد به «صفر كردن مشكالت2» با همسايگان بپردازد
البته هدف تركيه از اين كار، ابتدا جاه طلبى هاى اقتصادى و دوم منافع غيرمادى براى 
به وجود آوردن قدرت نرم از طريق به دست آوردن پشتيبانى ايدئولوژيك در داخل منطقه 
آينده  براى  هم  را  اقدام  اين  اوغلو»  خاورميانه(Altunisik,2008andPope,2010). «داوود 
منطقه و هم به جهت حفظ تماميت ارضى تركيه حائز اهميت مى داند تا بتواند به ايجاد 

1. StratejikDerinlik
2. Zero problems
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عمق استراتژيك جامه عمل بپوشاند. در هر حال، منظور داوود اوغلو از عمق استراتژيك 
اين است كه تركيه نبايد وابسته به هيچ بازيگرى باشد و به طور فعال، به دنبال راه كارهايى 
براى ارتباط متوازن و ائتالف باشد؛ به طورى كه بتواند براى حفظ استقالل به صورت بهينه 
بهره ببرد و اهرمى براى صحنه جهانى و منطقه اى باشد (Walker, 2007:101). در مجموع، 
تركيه بويژه پس از روى كار آمدن حزب عدالت و توسعه در راستاى ايفاى نقش رهبرى 
در منطقه قدم برداشته است. در اين راستا عالوه بر اقدام در مسير حل مشكالت خود 
ساير  مشكالت  حل  به منظور  ميانجى گرى  راستاى  در  زيادى  تالش هاى  همسايگان،  با 
كشورهاى منطقه نيز داشته است. از تالش براى رفع اختالف تاريخى با كشورهايى هم چون 
ارمنستان و يونان گرفته، تا بازسازى و بهبود روابط با كشورهاى عربى و تالش براى ايفاى 
نقش ميانجى در بحران هاى منطقه اى، همگى در راستاى ايجاد ثبات و امنيت در منطقه، 
به منظور ايفاى نقش رهبرى در قامت يك قدرت منطقه اى از طرف رهبران حزب عدالت و 
توسعه تركيه بوده است. براى حل اختالف بين سوريه و اسرائيل بر سر بلندى هاى جوالن، 
ميانجى گرى بين پاكستان و افغانستان، ميانجى گرى در موضوع هسته اى ايران با غرب، 
تالش در راستاى حل مشكالت دولت افغانستان با طالبان همگى نمونه هايى از تالش هاى 
تركيه به منظور ايجاد ثبات و امنيت منطقه اى و نقش رهبرى منطقه اى تركيه صورت 

گرفته است.
دومين ويژگى، دارا بودن منابع ضرورى قدرت مى باشد. از نظر منابع مادى قدرت، 
تركيه هم چون ايران داراى جمعيت نسبتاً زياد بوده و در منطقه اى حساس واقع شده است. 
به طورى كه مى توان گفت موقعيت استراتژيك تركيه اين كشور را يك پل طبيعى انرژى، 
بين حوزه هاى توليدكننده نفت در مناطق درياى خزر و خاورميانه از يك سو و بازارهاى 
مصرف در اروپا از سوى ديگر تبديل مى كند. وجود تنگه هاى بسفر و داردانل و مجاورت 
اين كشور با حوزه بالكان، قفقاز و خاورميانه عربى بر اهميت استراتژيك اين كشور افزوده 

است (نقدى نژاد، 1388: 112).
رونق  و  رشد  جهت  در  اساسى  گام هاى  توسعه  و  عدالت  حزب  آمدن  كار  روى  با 
اقتصادى در اين كشور برداشته شده است. دولت تركيه با اعتقاد به واقعيت هاى نظام 
جهانى ليبرال، سياست هاى مشخصى از الگوى اقتصاد بازار آزاد يعنى خصوصى سازى، 
كاهش نقش دولت و باز كردن بازار ملى براى سرمايه هاى خارجى به شكل بى سابقه اى به 
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.(Bacik,2006:303) درآورد  اجرا 
اين سياست ها باعث رشد سرمايه گزارى خارجى، و باالبردن مانور بخش خصوصى 
در اين كشور شد. همين سياست ها باعث شد تركيه از سال 2001 به اين سو به طور 
شانزدهم  جايگاه  و  كرده  تجربه  را  درصد  به 7  نزديك  ساالنه  اقتصادى  رشد  متوسط 
اقتصاد جهانى اش را تضمين كند كه جزو اقتصادهاى بزرگ جهان به حساب مى آيد. 
سازمان هم كارى اقتصادى و توسعه1 پيش بينى كرده است كه تركيه بين سال هاى 2011 
داشت  خواهد  درصد  متوسط 6/7  رشد  نرخ  اقتصادى 2009،  ركود  وجود  با  تا 2017 
(Morthoz,2011:11). بنابراين، مى توان گفت تركيه از نظر اقتصادى اگرچه داراى ذخاير 
مهم نفت و گاز نيست، ولى با توجه به كشاورزى مكانيزه و رشد مناسب صنعتى و توليدات 
داخلى از جمله منسوجات و هم چنين رونق گردشگرى توانسته است خود را در وضعيت 

مناسب ترى نسبت به ساير كشورهاى خاورميانه قرار دهد.
از نظر نظامى نيز اين كشور در سال 1952 ميالدى به عضويت پيمان نظامى ناتو 
درآمد و همين امر باعث شده است كه سيل تسليحات و كمك هاى نظامى غربى (به عنوان 
سپتامبر  تا  سال 1985  از  شود.  سرازير  كشور  اين  به  سابق)  شوروى  مقابل  در  سدى 
2006، تركيه 17 ميليارد دالر خرج امور ادارى– نظامى و 15/72 ميليارد خرج خريد 
تسليحات كرده است (Sariibrahimoglu,2007:32). هرچند تركيه تالش كرده است كه 
جهت نوسازى نيروهاى نظامى خود از وابستگى صرف به ناتو بكاهد، ولى به نظر مى رسد 
هم چنان توان نظامى اين كشور در قالب عضويت در ناتو قابل تعريف است. همان گونه 
اخيراً نيز موافقت خود را با استقرار سپر دفاع موشكى ناتو اعالم كرد تا بتواند موقعيت 
خود را در برابر توان موشكى همسايگان از جمله توان موشكى ايران بهبود بخشد. بنابراين، 

راهبردهاى امنيت ملى و نظامى آن كشور در قالب ناتو قابل ارزيابى است.
از جنبه قدرت نرم نيز با روى كارآمدن حزب عدالت و توسعه و عملكرد آن در 
جنبه هاى مختلف سبب غير امنيتى شدن موضوعات مورد توجه تركيه و در نتيجه استفاده 
اين كشور از قدرت نرم شده است. تركيه اقدامات مهمى از غير امنيتى كردن و تبديل 
مسائل امنيتى به موضوعات سياسى انجام داده است. فرايند پيوستن به اتحاديه اروپا، به 
غير امنيتى كردن اين نوع مسائل و مشكالت كمك كرده است. وقتى كه بحث الحاق به 
1. Organization for Economic Cooperation and Development.
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اتحاديه اروپا به صورت جدى مطرح شده است، مردم خاورميانه به اين نتيجه رسيدند 
كه مدل نوسازى تركيه مى تواند جذاب باشد (Oguzlu, 2007: 87-89). تركيه در زمان 
سازش  كه  الگويى  به عنوان  را  خود  است  كرده  تالش  توسعه  و  عدالت  حزب  حكومت 
بين اسالم با دموكراسى را تجربه مى كند، نشان بدهد. به ويژه براى اثبات و نمايش دادن 
امكان مدرنيزاسيون در اسالم سياسى و حركت سكوالريسم به طرف مصالحه با اصول 
يك  به عنوان  اسالم  جهان  براى  مدل  يك  به  كشور  اين  شدن  تبديل  و  معتدل"  "اسالم 
الگوى توسعه يافته معتدل دموكراتيك و سكوالر و پيش رفته از نظر اقتصادى و هم گام با 
جهانى شدن كه از نظر اياالت متحده نيز عالجى است براى مقابله با رشد اسالم راديكال 
در جهان. هم چنان كه اردوغان در سال 2003 در دانشگاه هاروارد نيز بيان داشت كه 
«من تأييد نمى كنم كه فرهنگ اسالمى و دموكراسى نمى توانند آشتى داشته باشند» 
(Altunisik,2008:45-46). داوود اوغلو نيز دموكراسى تركيه را مهم ترين جنبه قدرت نرم 
اين كشور دانسته و از موازنه بين امنيت و آزادى و مردم ساالرى در كشورش ياد مى كند. 
او بيان مى كند به وجود آمدن چنين موازنه اى به يك كشور اجازه مى دهد تا در عرصه 
سال هاى  در  تركيه  بنابراين،   .(Davutoglu,2009:29) كند بازى  فعال  نقشى  بين المللى 
اخير و پس از روى كار آمدن حزب عدالت و توسعه از قدرت سخت به طرف قدرت نرم 
حركت كرده و با توجه به سياست هاى جديد اين دولت به ويژه تحت تأثير افكار داوود اوغلو 
استفاده از قدرت نرم را بيش از گذشته مورد توجه قرار داده و در همين چارچوب تركيه 
سعى كرد تا به عملياتى كردن سياست «صفر كردن مشكالت با همسايگان» حضور فعال 
منطقه اى داشته باشد. هم چنين اسالم گرايى را به عنوان يك اصل در دو بعد الگو بودن 
به عنوان يك كشور دموكرات كه تركيه همواره مدعى بودن يك نمونه موفق در جهان 
اسالم است و الگو بودن به عنوان يك كشور مسلمان در جهان اسالم مورد توجه قرار داده 
است (برزگر، 1389: 3). اما در يك سال گذشته بنا به داليلى كه شرح آن خواهد آمد، 
سياست تركيه از قدرت نرم به قدرت سخت تغيير پيدا كرده، فلذا سياست نسبتاً موفق 

سال هاى پيش اين كشور به واسطه امنيتى شدن با چالش جدى مواجه شده است.
سومين ويژگى، از مؤلفه هاى يك قدرت منطقه اى استفاده مناسب ازابزارهاى سياست 
خارجى است. كشور تركيه نيز به مانند جمهورى ايران از بسيارى از منابع ضرورى قدرت 
برخوردار است. اين كشور در سال هاى اخير تالش كرده است تا با به كارگيرى مناسب اين 
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ابزارها به عنوان يك قدرت بزرگ و مركزى خود را باال بكشد. تركيه به دنبال آن است كه 
در يك صدمين سالگرد تأسيس جمهورى اين كشور، يكى از ده كشور برتر دنيا باشد. براى 
رسيدن به اين هدف، ترك ها برقرارى روابط خوب و سازنده با اياالت متحده، اتحاديه اروپا 

.(Griogoriadis,2010:7) و جهان اسالم را ضرورى مى پندارند
از نظر نظامى به دليل عضويت اين كشور در ناتو به عنوان بزرگ ترين پيمان نظامى 
دنيا و هم چنين تالش براى نوسازى ارتش خود، بى شك تركيه در زمره كشورهاى برتر 
منطقه به شمار مى رود. به ويژه اين كه در قالب ناتو اقدام به استقرار سپر دفاع موشكى در 
كشورش كرده كه همين امر باعث تقويت سيستم دفاعى– امنيتى اين كشور شده است. 
در اقتصاد، تركيه الگوى كشورهاى غربى را دنبال كرده و از گروه هاى تجارى غير دولتى 
نيز در جهت اهداف سياست خارجى خود استفاده كرده و همين امر باعث شده است در 
سال هاى اخير با رشد بسيار خوب جزو اقتصادهايى باشد كه با سرعت قابل قبول در حال 

حركت بوده است.
در هر حال، از منظر اقتصادى، اقتصاد تركيه به يكى از اقتصادهاى برتر تبديل شده 
است. هم اكنون هشتاد ميليارد دالر سرمايه گزارى خارجى در اين كشور صورت مى گيرد 
و اين كشور عضو باشگاه صادركنندگان يكصد ميليارد دالرى هاست (چگنى زاده و خوش 
اندام، 1389: 216). تركيه از انرژى نيز به عنوان اهرمى مهم در ساير حوزه ها استفاده 
مى كند. تركيه درصدد است از انرژى به عنوان ابزارى براى تقويت نقش خود در رابطه 
با اتحاديه اروپا استفاده كند(Bacik,2006: 303). اين كشور تالش مى كند به عنوان يك 
شاهراه انرژى عمل كند و در همين راستا پروژه هاى متعددى از جمله خط لوله قفقاز 
جنوبى، خط لوله ناباكو، خط لوله باكو-تفليس-جيهان و خط راه آهن باكو-تفليس-قارص 

را طرح و اجرا كرده است.
تركيه همانند جمهورى اسالمى ايران با توجه به پيوندهاى فرهنگى و زبانى خود با 
كشورهاى منطقه به ويژه آسياى مركزى در صدد بوده تا ارزش هاى عمده مورد نظر خود را 
گسترش دهد. اين كشور با ترويج و گسترش پان تركيسم و با بهره گيرى از سياست هايى 
با  اوراسيا)  (شبكه  قفقاز  و  مركزى  آسياى  مختص  ماهواره اى  كانال  تأسيس  هم چون 
برنامه هاى 24 ساعته، اعطاى بورس هاى تحصيلى به دانشجويان، ساختن مدارس متعدد، 
چاپ و توزيع انواع كتاب هاى درسى به موفقيت هايى در اين زمينه هم دست يافته است 
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(رفيع و مظلومى، 1391: 90).
چهارمين ويژگى، از مؤلفه هاى قدرت منطقه اى پذيرش نقش رهبرى توسط دولت هاى 
ثالث مى باشد. برخالف جمهورى اسالمى ايران، دولت تركيه نظم موجود بين الملل را 
پذيرفته است و به دنبال نقد آن نيست. ترك ها بر نقش تعيين كننده هژمون در نظام 
بين الملل واقف هستند. آن ها نه تنها آن را ناعادالنه نمى دانند، بلكه به دنبال مستحكم 
كردن پيوندهاى استراتژيك شان با قدرت هژمون هستند (امينى و ذبيحى، 1390: 123).

ترك ها در ازاى روابط مستحكم شان با اياالت متحده، امتيازات قابل مالحظه اى را 
نيز به دست آورده اند و همواره باالترين مقامات دو كشور به ادامه هم كارى هاى راهبردى 
بين دو كشور تأكيد دارند. تركيه و آمريكا با وجود اختالفات جدى در برخى از مسائل 
مناقشه برانگيز، به ويژه در رابطه با برنامه هسته اى ايران و حّل و فصل مناقشه اسرائيل و 

.(Onis,2011:48)فلسطين، هم چنان به هم كارى خود خواهند پرداخت
تركيه با درك جايگاه خاورميانه در نظام بين الملل، به عنوان بازيگرى مهم و مؤثر، 
حل  براى  فرا منطقه اى  بزرگ  قدرت هاى  اصلى  متحد  به عنوان  را  خود  مى كند  تالش 
بحران هاى اين منطقه تبديل كند. به نظر مى رسد اياالت متحده نيز متقابًال تركيه را 
به عنوان متحد محورى خود در منطقه به شمار مى آورد. به نظر «هيالرى كلينتون» وزير 
خارجه سابق اياالت متحده، تركيه يكى از هفت قدرتى است كه با آمريكا هم كارى براى 

.(Abramowitz and Barkey,2009: 1) دارد  جهانى  مشكالت  حل 
در مجموع، بازيگرى تركيه در بسيارى از زمينه ها در عرصه منطقه اى و بين المللى، 
مورد حمايت قدرت هاى فرا منطقه اى و متحدان منطقه اى آن است. برگزارى اجالس هاى 
مختلف در مورد موضوعات منطقه اى و بين المللى در تركيه و شركت فعال كشورهاى 
منطقه اى و فرا منطقه اى در همين راستا قابل ارزيابى است. اما اتفاقات سال هاى اخير به 
خوبى نشان مى دهد كه نظام بين الملل داراى محيطى كامًال پوياست و اوضاع در سطح 
سياست  اتخاذ  با  تركيه  اوالً  كه  اين صورت  به  نمى رسد؛  نظر  به  منطقه  ايستا  و  جهان 
« نوعثمانى گرايى » و دخالت در مسائل مربوط به همسايگان از سياست «صفركردن 
معارضان  از  حمايت  با  مثال،  به عنوان  گرفت.  فاصله  به تدريج  همسايگان»  با  مشكالت 
خطاى  دچار  سوريه،  مستقر  دولت  سريع  سقوط  گمان  به  سوريه،  ميانه رو  اصطالح  به 
استراتژيك شد. از طرفى مصالحه به كردها را به سياست تقابل با آنان تغيير داد و همين 
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مسأله باعث شد به تدريج مسائل امنيتى و نظامى به جاى مسائل اقتصادى در اولويت قرار 
بگيرد. از سوى ديگر، شكست طرح هاى آمريكا به عنوان پشتيبان تركيه در منطقه به ويژه 
در بحران سوريه و عدم موفقيت اين كشور در بركنارى بشاراسد، به نوعى تضعيف جايگاه 
تركيه را نيز در پى داشته است. بنابراين، در مجموع هم نظام مستقر بين الملل و هژمون 
آن، يعنى آمريكا به عنوان حامى تركيه در منطقه، با چالش مواجه شده و هم اين كه رفتار 
تركيه در منطقه به نوعى مورد پذيرش اغلب كشورها واقع نشده است و همين امر باعث 
شده روند پذيرش جايگاه و موقعيت تركيه به عنوان مدعى قدرت برتر منطقه اى، كه در 

سال هاى قبل با موفقيت هايى همراه شده بود، با چالش جدى مواجه شود. 

5- بحث و بررسى مقايسه اى 
پس از بيان مولفه هاى قدرت منطقه اى مطرح شده از سوى «دانيل فلمز» و ارزيابى دو 
كشور جمهورى اسالمى ايران و تركيه براساس اين مولفه ها، در پايان به مقايسه دو كشور 

براساس اين مولفه ها مى پردازيم .
اولين ويژگى و مولفه قدرت منطقه اى، تدوين طرح ادعاى ايفاى نقش رهبرى در 
داراى  تركيه  و  ايران  كشور  دو  اين كه  به  توجه  با  گفت،  مى توان  كه  بود  منطقه  سطح 
پتانسيل هايى هستند كه مى تواند آن ها را در جايگاه قدرت برتر منطقه اى قرار دهد، و 
هم چنين با توجه به اسناد راهبردى و باال دستى دو كشور، كه راهنماى عمل آن ها نيز به 
حساب مى آيد، در مجموع مى توان گفت كه در اين مورد، دو كشور ايران و تركيه ادعاى 
ايفاى نقش رهبرى در سطح منطقه را داشته و در تدوين اين مدعا و در نوع عملكردشان 

تقريباً در شرايط مشابهى قرار دارند.
دومين مولفه يك قدرت منطقه اى از نظر فلمز، دارا بودن منابع ضرورى قدرت بود. 
كشورى كه تالش مى كند يك قدرت منطقه اى در عرصه سياست بين الملل باشد، بايد 
از حيث منابع ضرورى قدرت اعم از مادى و غير مادى، آن گونه  كه دانيل فلمز اشاره 
دارد، در جايگاه قابل قبولى قرار داشته باشد. قدرت مادى دو كشور ايران و تركيه، به رغم 
تفاوت هاى موجود، در مجموع فاصله چندانى با هم ندارند. عالوه بر جمعيت نسبتاً برابر، 
دو كشور از لحاظ ژئوپلتيك، ژئواكونيك و ژئواستراتژيك در موقعيت مهمى قرار دارند. از 
نظر منابع نيز، اگر چه تركيه به جهت رسيدن به استانداردها براى پيوستن به اتحاديه اروپا 
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تا حدودى خود را باال كشيده و از صنعت گردش گرى و تنگه هاى مهم بين المللى به خوبى 
بهره مى گيرد، اما جمهورى اسالمى ايران نيز داراى ذخاير مهم نفت و گاز بوده و در مسير 
انتقال بخش بسيار مهمى از انرژى دنيا قرار گرفته است. از نظر نظامى هم، اگر چه تركيه 
به واسطه عضويت در ناتو همواره سعى كرده است خود را در سطح نسبتاً بااليى قرار دهد، 
اما جمهورى اسالمى ايران نيز، به دليل استفاده از تجربيات جنگ تحميلى و با اتكاء به 
نيروى انسانى توان مند داخلى در بسيارى از صنايع نظامى به ويژه صنايع موشكى و هوايى 
به خودكفايى و پيش رفته اى قابل قبولى دست پيدا كرده است. از بعد غير مادى قدرت 
نيز تركيه در سال هاى اخير تالش كرده است قدرت نرم خود را به عنوان الگويى موفق 
در زير سيستم هاى مختلف با عناوينى هم چون پان تركيسم و نوعثمانى گرايى و هم چنين 
نزديك شدن به كشورهاى سنى مذهب، خود را به عنوان يك كشور ترك اسالمى كه از 
نظر توسعه سياسى و اقتصادى پيش رفته اى چشم گيرى داشته، معرفى كند . جمهورى 
اسالمى ايران نيز به سبب اشتراكات تاريخى و فرهنگى با بسيارى از همسايگان كه در 
حوزه تمدنى پارسى قرار دارند و هم چنين اشتراكات مذهبى با شيعيان منطقه، به نوعى 
محل تالقى دو تمدن بزرگ ايرانى و اسالمى محسوب شده و از قدرت نرم بسيار بااليى 
در منطقه برخوردار است. در مجموع، به نظر مى رسد به لحاظ برخوردارى از منابع ضرورى 
قدرت (مادى و غير مادى ) دو كشور ايران و تركيه، پتانسيل و ظرفيت قرارگرفتن در 

جايگاه برتر منطقه اى را دارا هستند. 
سومين مولفه از ويژگى هاى قدرت منطقه اى، استفاده مناسب از ابزارهاى سياست 
خارجى است. ماحصل ويژگى هاى جمهورى اسالمى ايران و تركيه در جنبه هاى مختلف و 
تالش و برنامه ريزى مسئوالن ايران و تركيه در جهت استفاده از ابزارهاى سياست خارجى 
آقايان «حافظ نيا  قرار بگيرند.  هم سانى  تقريباً  سطح  در  كشور  دو  كه  است  شده  باعث 
و زرقانى» با ارائه مدلى عملى، به سنجش قدرت كشورهاى منطقه خاورميانه در ابعاد 
نه گاه اقتصادى، سياسى، نظامى، علمى، فرهنگى، فرامرزى، اجتماعى، سرزمينى و فضايى 
پرداخته اند كه هر كدام را با متغيرهاى استاندارد محك زده اند. در اين مدل، ساختار قدرت 
در عوامل نه گانه مذكور مورد بررسى قرار گرفته است كه نشان مى دهد جمهورى اسالمى 
ايران و تركيه در مجموع امتيازات به دست آمده كه نمايان گر ميزان قدرت ملى و نحوه 
كاربرد و به كارگيرى ابعاد نه گانه مذكور مى باشد، در مقام مقايسه با سايركشورهاى منطقه 
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خاورميانه در جايگاه مشابهى درصدر قرار گرفته اند (حافظ نيا و زرقانى،1386 : 77-102).
آن چه مشخص است، هر دو كشور ايران و تركيه از كليه منابع و امكانات قدرت 
سخت و نرم خود در جهت برترى منطقه اى استفاده مى كنند و به نظر مى رسد از اين حيث 

نيز به رغم تفاوت در عملكردها، اما تفاوت محسوسى بين دو كشور وجود ندارد. 
چهارمين و مهم ترين مولفه قدرت منطقه اى از نظر دانيل فلمز، پذيرش نقش رهبرى 
توسط دولت هاى ثالث است. اين مولفه به نوعى تكميل كننده سه ويژگى قبلى است. 
در  مداخله گر  فرامنطقه اى  قدرت هاى  به ويژه  جهانى  قدرت هاى  شامل  ثالث  دولت هاى 
خاورميانه و هم چنين كشورهاى مهم منطقه هستند كه بايد كشور مدعى قدرت منطقه اى 
بودن را به رسميت بشناسند. هم اينك خاورميانه تقريباً از دو دسته از كشورها تشكيل 
شده است؛ گروهى كه هم پيمان آمريكا و غرب هستند و رفتار خود را با آن ها تنظيم 
مى كنند و به نوعى دنباله رو سياست هاى اياالت متحده به شمار مى روند كه تركيه يكى از 
اين كشورهاست. دسته اى ديگر از كشورهاى خاورميانه به رهبرى جمهورى اسالمى ايران 
مخالف سياست هاى غرب و آمريكا در منطقه هستند و در برابر آن ها مقاومت مى كنند . در 
ساليان گذشته آمريكا و متحدان منطقه اى آن تالش كرده اند ج.ا. ايران را از كليه مناسبات 
منطقه اى خارج كنند. از جمله اين تالش ها مى توان به كنار گذاشتن ايران از پروژه هاى 

مهم عبور نفت و گاز منطقه، به رغم مناسب تر بودن مسير ايران، اشاره كرد.
به عبارت بهتر، مى توان گفت اياالت متحده به عنوان يك كشور فرا منطقه اى مداخله گر 
در خاورميانه همواره تالش كرده است مسير خط لوله انتقال انرژى ايران كه كريدور شرق 
به غرب را بنيان خواهد گذاشت، كنار گذاشته شود و به جاى آن، پروژه هاى جايگزين 
مسيرهاى ايران هم چون خط لوله باكو- تفليس –جيحان يا خط لوله باكو-تفليس –ارزروم 
و يا خط لوله گاز ناباكو، كه گاز كشورهاى آسياى مركزى و قفقاز را از طريق گرجستان، 
درياى سياه و تركيه به اروپا انتقال مى دهد، حمايت كرده است (مفيدى احمدى، 1389 

.(1087:
اما توافق اوليه ايران و 1+5 در خصوص پرونده هسته اى جمهورى اسالمى ايران و 
برچيده شدن احتمالى آثار سوء فرستاده شدن پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت 
و قرار گرفتن ذيل فصل هفتم، به همراه سير تحوالت اخير در سوريه و عراق و ساير نقاط 
خاورميانه از جمله لبنان و يمن، كه توانايى جمهورى اسالمى ايران در نقش يك بازيگر 
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متحده  اياالت  طرح هاى  شكست  هم چنين  و  داشته  پى  در  را  منطقه اى  مؤثر  و  بزرگ 
و هم پيمانان منطقه اى آن از جمله عربستان و تركيه، حكايت از اين واقعيت دارد كه 
جمهورى اسالمى ايران به آرامى در  حال مطرح كردن خود در منطقه به عنوان يك قدرت 

بزرگ منطقه اى با نفوذ است.
از سوى ديگر، به نظر مى رسد به موازات موفقيت هاى ايران، به دليل شكست طرح هاى 
تركيه و فاصله گرفتن از سياست صفر كردن مشكالت با همسايگان، احتماالً در آينده اى 
پرخاشگرايانه اى از سوى اين كشور  نه چندان دور، شاهد رفتارهاى غير منطقى و احياناً 
چالش هاى  احتمالى  افزايش  و  اوضاع  پيچيده تر شدن  باعث  امر  همين  كه  بود  خواهيم 
جدى، پيش روى تركيه و به تبع آن كاهش نقش منطقه اى اين كشور در خاورميانه 

خواهد شد. 

نتيجه گيرى
بنابرآنچه كه در باب مقايسه مولفه هاى قدرت منطقه اى ايران و تركيه بيان شد، مى توان 
اين گونه نتيجه گيرى و استنتاج كرد كه ظاهراً اياالت متحده و هم پيمانان منطقه اى آن 
حاضر به پذيرش ج. ا . ايران به عنوان قدرت برتر منطقه نبوده و نيستند. در مقابل تركيه 
نظم مستقر بين المللى را پذيرفته و به عنوان هم پيمان هژمون نظام حاكم بين الملل يعنى 
آمريكا در واقع دنباله رو سياست هاى غرب و آمريكا در منطقه به شمار مى رود. درحقيقت 
عضويت تركيه در مهم ترين پيمان نظامى غرب و جهان (NATO) به سركردگى امريكا، 
تالش در جهت بازى گرفتن از همه كارت ها در زير سيستم هاى هم جوار خود به همراه 
پيش رفته اى قابل توجه اقتصادى و نيز در پيش گرفتن سياست صفر كردن مشكالت با 
همسايگان و در نهايت همراهى با نظم مستقر بين المللى و تبع آن به دست آوردن حمايت 
و پشتيبانى اياالت متحده، در كنار تقابل ايران با آمريكا در اغلب مسائل و بحران هاى 
منطقه اى و به ويژه قرارگرفتن ايران در ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد و تحريم هاى 
سخت اقتصادى به واسطه مسأله هسته اى، زمينه اى را براى تركيه فراهم آورده بود تا اين 
كشور در موقعيتى قرار بگيرد كه نسبت به جمهورى اسالمى ايران، از نظر پذيرش توسط 
دولت هاى ثالث به عنوان يك قدرت منطقه اى برتر، در وضعيت مناسب ترى قرار بگيرد . 
نفع  به  چرخيدن  حال  در  ديگر  بار  يك  بين الملل  نظام  پويايى  به نظر مى رسد  اما 
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جمهورى اسالمى ايران باشد. همان گونه كه پيش تر بيان شد، توافق هسته اى بين ايران و 
1+5 مهم ترين اتفاقى بود كه در صورت اجرايى شدن كامل و البته در كنار برخى اتفاقات 
ديگر اوضاع را به نفع جمهورى اسالمى ايران رقم خواهد زد؛ چراكه اين توافق در نهايت 
باعث خواهدشد ايران از ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج شده، تحريم هاى اقتصادى 
بين المللى برداشته و ايران از حالت امنيتى شدن خارج و در واقع پروژه امنيتى كردن ايران با 
شكست مواجه شود. به عبارت ديگر، مذاكرات هسته اى و قرارگرفتن ايران در مقابل شش 
قدرت جهانى و در نهايت توافق هسته اى، سبب باال رفتن اعتبار و پرستيژ ج . ا. ايران در 
منطقه و جهان شده و درصورت اجرايى شدن توافق هسته اى انتظار مى رود هم مبادالت 
تجارى ايران افزايش يافته و به تبع آن، وضعيت اقتصادى ايران بهبود يابد و هم نقش ج. 
ا. ايران در حّل و فصل مناقشات و بحران هاى منطقه اى از سوى قدرت هاى فرا منطقه اى 
خود به خود  ايران،  منطقه اى  نقش  پذيرش  تبع  به  شود.  پذيرفته  متحده  اياالت  به ويژه 
كشورهاى منطقه كه دنباله رو سياست هاى آمريكا و غرب هستند، به رغم خواست واقعى، 
به ناچار پذيراى نقش ايران در منطقه خواهند شد. اما در نقطه عكس اين روند، به نظر 
مى رسد تركيه از سياست سال هاى اخير خود مبنى بر صفر كردن مشكالت با همسايگان، 
فاصله گرفته و ضمن كنار گذاشتن سياست مصالحه با كردها به نوعى تالش كرده است در 
امور همسايگان از جمله سوريه نيز دخالت كند و همين امر باعث غلبه سياست امنيتى و 

نظامى بر سياست اقتصادى اين كشور شده است. 
از سوى ديگر پيش بينى مى شود در صورتى كه روسيه از بحران اوكراين رهايى يابد و 
به توافق پيدا و پنهان با اياالت متحده در مورد خاورميانه دست يابد، حضور پر رنگ ترى در 
سوريه، به عنوان آخرين پايگاه سنتى خود در خاورميانه، داشته باشد و همين امر احتماالً 

زمينه را براى تقابل تركيه به عنوان مخالف دولت سوريه با روسيه را فراهم كند. 
در مجموع، اگر روند اجرايى شدن توافق هسته اى به خوبى پيش برود و از سوى ديگر 
حوادث منطقه به ويژه بحران سوريه آن گونه كه پيش بينى مى شود، اتفاق بيافتد و محور 
مقاومت با مركزيت ايران در منطقه موفق شود، در كنار كم رنگ شدن دخالت مستقيم 
آمريكا در بحران هاى منطقه به دليل شيفت كردن قدرت خود به آسيا – پاسيفيك به دليل 
مقابله با قدرت روز افزون چين، به نظر مى رسد جمهورى اسالمى ايران خود را به عنوان 
قدرت برتر منطقه اى به كشورهاى ثالث اعم از منطقه اى و فرا منطقه اى تحميل كرده و در 
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اين صورت به نظر مى رسد به رغم حمايت آمريكا و غرب از تركيه، احتماالً موقعيت جمهورى 
اسالمى ايران نسبت به تركيه در جايگاه يك قدرت برتر منطقه اى بهتر خواهد بود.  *
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